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buurt. In de verte zagen we in een dwarslaan fletsrijdors, 
en daaropaanloopend bevonden we ons weldra weer op den 
weg naar Hilversum. Wo hielden nog even halt aan een 

\ / V" 
Cicindela sylvatica, Cicindela hybrida, 

ongeveer nat. grootte. ongeveer nat grootte. 

plekje vol met gevelde boomen, waar een bordje stond 
met Art. 461 enz. 

Ocneria monacha ?. iets verkleind. 

1900. 
8 April. Mooi weer, wandeling naar „Het Kalfje." Intuinen 

bloeien Crocussen in alle kleuren, sneeuwklokjes hebben 
zoo goed als gedaan. Op vette klei bloeit Hoefblad 
prachtig; geheele bossen van fijne goudgele bloempjes op 
vliezige steelen. Langs een sloot groeit lidsteng (Hippuris 
vulgaris (L). Verscheidene leeuweriken zingen ; het is een 
onophoudelijk gejubel hoog in de lucht; terwijl men 
de zangers alleen dan ziet, wanneer ze uit het gras 
omhoog stijgen. 

14 April. Met het vischnet naar Diemen. Veel Salamanders 
en groote spinnende waterkevers gevangen, ook nog 

een buitenkansje n. I. Ranatra Linearis of Staart wants, 
een smal dier met lange pooten, on zeer traag in do be
wegingen. In den tuin worden Crocussen bestoven door 
aardhommels. 

18 April. Prachtig weer. In de Watergraafsmeer vliegen 
eenige kleine vossen. Allerlei „onkruid" bloeit: doove-
netel, paardebloem en hondsdraf met groote blauwe 
en paarse bloemen. Viola Canina heeft bloemknoppen. 
Veel hommels bestuiven de bloemen. In het aquarium 
pronken de Salamanders. In de schemering vliegen veel 
vleermuizen in paren, al spelende zooals dagvlinders het 
dikwijls doen. 

21 April. Aan den Amsteldijk bloeien in 't wild albino's van 
het Maartsche viooltje. Thuis iets aardigs ontdekt. Op 
de vensterbank staan eenige potten met klimop, dat 
zeer veel van bladluizen te lijden heeft. Elk jaar komen 
de diertjes weer terug en vooral in de bladoksels zijn zij 
in heele kolonies gevestigd. Allerlei middelen zijn reeds 
beproefd, doch niets heeft gebaat, maar vandaag heeft 

We keken echter maar zoo nauw niet en zochten op en 
onder de boomstammen met een goed resultaat. 

We vonden er namelijk verscheidene exemplaren van 
Spondylus buprestoides, ook kwam er één aanvliegen, een 
tamelijk zeldzame loopkever (Abax ater) en een dito hout
wesp een soort Sirex. Het was nu vrij laat geworden, en 
daar we tijdig aan 't station wilden zijn stapten we stevig 
door, doch namen in 't voorbljloopen een paartje nonnetjes 
(Psilura monacha) mede, welko togen een boomstam zaten. 

Troepen wandelaars kondigden aan, dat we Hilversum 
weer naderden en weldra waren we aan 't station gearri
veerd, tot hiertoe uitgeleile gedaan door de akelige vliegen, 
alsof ze ons weggejaagd hadden. 

S. LEEFMANS. 

Chrysotoxum intermedium, ongeveer nat. grootte. 
Zweefvlieg op de heide. 

moeder natuur een middel aangegeven, dat beter schijnt 
te helpen. Op de klimop op de vensterbank en tegen het 
raam krioelt het nu van tweestippige Lieveheersbeestjes, 
die ijverig jacht maken op do bladluizen. Alweer een 
aardig voorbeeld hoe zelfs in de huiskamer het evenwicht 
in de Natuur gehandhaafd wordt I 

IflOl. 

3 April. Speenkruid heeft nauwelijks nog bloemknoppen. 
Iep bloeit. In tuinen staan de crocussen en narcissen 

U I T O N S D A G B O E K . 
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nu op hun mooist. Hoef blad bloeit. Zweefvliegen bestuiven 
crocussen. Tjif-tjaf zingt. 

11 April. Wilgen hebben zilverwitte katjes. Paarse Doove-
netel, Ruige Veldkors, Dotterbloem (een enkele) en Made-

Meeldraadkatjesvan den wilg. 

liefje bloeien. Hop komt met roode spruiten boven den 
grond. Vliegen en motjes. Stekelbaarsjes zijn met para
sieten, platte ronde diertjes, bezet. 

13 April. In slooten bij Halfweg-Haarlem verbazend veel 
padden en kikkerdril. Tegen de zuidkant van een dijk 
bloeien veel bloemen; op sommige plekken ziet het geel 
van bloeiend speenkruid. Duizendblad (Myriophyllum spica-
turn) heeft roode steelen en knoppen. 

20 April. Eindelijk eens het lang verwachte lenteweer. Op 
„Frankendaal" bloeit veel Helmbloem (Corydalis solida). 
Op Oud-Roosenburgh bloeit hier en daar Maartsch viooltje 
(Viola odorata'i, het heeft helaas zeer voel te lijden van 

Amsterdamsche Entoinologische Club. 

Op Zaterdag 18 Januari 1902 hield de A. E. C. hare 
IS'ie bijeenkomst, onder * voorzitterschap van Dr. J. Th. 
Oudemans, des avonds te 8 uur, in „Zeemanshoop." Aan-

plukgrage handen. Speenkruid vormt een zeer dicht groen 
tapijt, doch bloeit betrekkelijk weinig. De eerste vlinders 
van het jaar: 2 Citroentjes (Rhodocera Rhamni) en 1 Dag-
pauwoog (Vanessa Jo). De meeste gewone „onkruiden" 
bloeien. Neston van aardhommels ontdekt. In de slooten 
veel bruine padden. Veel vogels zingen (lijster, vink, 
tjif-tjaf, winterkoninkje, spreeuw enz.). Langs de geheele 

Groote Watersalamander (nat. gr.). 

oude Oosterbegraafplaats zijn de punten van het hek ver
bonden door spinnewebben, hetgeen een eigenaardig ge
zicht oplevert. 

24 April. Nog steeds mooi weer, de maand schijnt beter 
te zullen eindigen dan hij begonnen was. Alle bladeren 

Op twee derden. 

beginnen te ontluiken. Peer bloeit. In den tuin zwerft 
een paartje vogels rond, die wij nog nooit gezien hebben. 
Zij schijnen geen geluid te willen uiten. By nader onder
zoek blijken het Zwartgrauwe Vliegenvangertjes te zijn 
(Muscicapa atricapilla). Van het vliegen-vangen hebben 
wij echter niets bemerkt. Gisteren kwamen eenige sala
mander eieren uit. 

C. J. L. DAKB JR. en BUENO DE MBSQUITA. 

wezig 22 leden. De heer De Meijere is met kennisgeving 
afwezig. 

De heer Polak doet mededeelingen over abnormaal 
gevormde vlindervleugels. Allereerst toont ïnj de verschil-

I lende exemplaren, tot meerdere soorten behoorend, waar 

Vragen en Korte Mededeelingen. 


